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Samenvatting

Representaties van Erdősruimten door middel van
homeomorfismegroepen en halfcontinue functies op

productruimten

De twee ruimten die de kern van dit proefschrift vormen zijn de
Erdősruimte, die we weergeven met E, en de volledige Erdősruimte, die
we weergeven met Ec. Beide ruimten zijn in 1940 door Paul Erdős
gëıntroduceerd. Hij bewees dat E en Ec totaal onsamenhangende,
eendimensionale ruimten zijn. Het is bovendien niet moeilijk om in
te zien dat E en Ec homeomorf zijn met hun kwadraat. Dit betekent
dat dimE = dimE2 = 1, een eigenschap die deze ruimte tot een belang-
rijk voorbeeld in de dimensietheorie maakt. Hetzelfde geldt natuurlijk
voor Ec. Bij het lezen van dit proefschrift zal het duidelijk worden
dat deze ruimten geen curiositeiten zijn, maar in verschillende situ-
aties opduiken. In Hoofdstuk 2 bijvoorbeeld zegt onze hoofdstelling
dat zekere homeomorfismegroepen van n-dimensionale Sierpiński ta-
pijten voor n 6= 3, homeomorf zijn met E. Al met al hebben we flink
wat krachtige wiskundige resultaten nodig om deze stelling te bewijzen.
Dit resultaat kan dan ook als de hoofdstelling van het proefschrift gezien
worden.

In Hoofdstuk 3 introduceren we gegeneraliseerde Erdősruimten. De
hoofdstelling in dit hoofdstuk generaliseert een resultaat van Dijkstra,
over Erdősachtige deelruimten van de Banachruimte `p, en een resultaat
van Dijkstra en Van Mill over verpoolsbare idealen op de natuurlijke
getallen. De ruimte die we in deze stelling bestuderen is een gegenera-
liseerde Erdősruimte: het is een generalisatie van de constructie van de
Erdősachtige deelruimten van `p en de verpoolsbare idealen bestudeert
door Dijkstra en Van Mill.
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In Hoofdstuk 4 houden we ons bezig met niet-separabele ruimten.
De motivatie hiervoor is een resultaat van Dijkstra, Van Mill en
Valkenburg. Zij hebben een generalisatie van Dijkstra’s stelling
over Erdősachtige deelruimten van `p gevonden door het domein
van de normfunctie uit te breiden tot een overaftelbaar product
van de reële rechte. Met behulp van deze generalisatie en topolo-
gische karakterisaties van Ec door Dijkstra en Van Mill, hebben zij
gekarakteriseerd wanneer de resulterende, mogelijk niet-separabele,
Erdősachtige ruimten homeomorf zijn met een zogenoemde niet-
separabele volledige Erdősruimte. Gëınspireerd door deze resultaten
bewijzen we een uitbreiding van de stelling van Dijkstra en Van Mill
over verpoolsbare idealen voor submaten op overaftelbare kardinaalge-
tallen. We zijn nu in het bijzonder gëınteresseerd in de vraag wanneer
de door deze submaten gegenereerde idealen homeomorf zijn met een
niet-separabele volledige Erdősruimte. In de laatste sectie van Hoofd-
stuk 4 presenteren we een gedeeltelijk antwoord op deze vraag door te
laten zien dat voor een speciale klasse van submaten de desbetreffende
idealen homeomorf zijn met een niet-separabele volledige Erdősruimte
dan en slechts dan als de kleine inductieve dimensie van deze idealen
groter dan nul is.

In Hoofdstuk 1 behandelen we de basistheorie die nodig is voor de
latere hoofdstukken.


